
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-29                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 

 الرئيس بوفاة ماكرون، ايمانويل الفرنسية الجميورية رئيس عباس، محمود رئيسال زىع   
 .شيراك جاك األسبق الفرنسي

 ومن لفخامتكم نتقدم ،شخصياً  وباسمي فمسطين دولة باسم: "التعزية برقية في سيادتو وقال
 شيراك، جاك الرئيس برحيل القمبية التعازي عبارات بأحر الصديق، فرنسا وشعب لحكومة خاللكم

 في والسالم والعدل الحق قضايا عن والدفاع ورفعتو شعبو وعزة وطنو لخدمة كرسيا حياة بعد
 ".فمسطين قضية منيا الطميعة وفي العالم

 لحقوقو، الداعمة شيراك الراحل الرئيس مواقف الفمسطيني شعبنا ينسى لن: "الرئيس وأضاف
 ".منطقتنا في العادل السالم واحالل معاناتو إلنياء الصادقة وجيوده

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 عباس محمود الرئيسو خطاب إن ، فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني ماجد قال   
وجوب اسثتماره  لتحقيق  حدد مالمح المرحمة القادمة استنادًا عمى الثوابت الوطنية، مؤكدًا عمى 

 الدعم العربي والدولي لقضيتنا.

  فمسطين، تمفزيون عبر السبت مساء بث الذي "اليوم ممف" برنامج مع لقاء في الفتياني وذكر 
 غزة و القدس في العامة الفمسطينية باالنتخابات يتعمق مرسوماً  سيصدرالرئيس محمود عباس 

 عدم أو رفضيا عمى ستترتب التي التداعيات من"  حماس"  حركة  منبياً  الغربية، والضفة
 .القطاع في إجرائيا سماحيا

 أن إلى مشيرا حماس، فييا بما الفصائل لكل دائما مطمبا كانت االنتخابات أنوتابع الفتياني :  
 غيرىا أو غزة في سواء الخمفية األبواب خالل من والعبث القدس في عرقمتيا سيحاول االحتالل
 .الوطني المشروع لتعطيل الموقف ىذا في خمل إلحداث

https://www.youtube.com/watch?v=TiBZHQ65lv4
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6-12-2017 

 2019-9-29                   األحداليوم  : 

 النسبي التمثيل قاعدة عمى والقدس بالضفة النتخابات الذىاب إمكانية" حول سؤال عمى ورًدا 
 ،"بالقدس إسرائيل وسمحت غزة، في بإجرائيا تسمح لن أنيا وأعمنت حماس رفضت حال الكامل،

 ".واردة األرض عمى السيناريوىات وكل ، األحداث نستبق ال دعنا: " الفتياني قال

 خطوة؛ ىكذا عمى أقدمت إذا قاتال، تاريخيا خطأ معيا يقف ومن حماس تخطيء: " وأضاف
 الفمسطيني، المجموع ىذا عن غزة فصمت الواقع األمر بقوة أنيا شعبنا أمام تعمن عمميا ألنيا

 ".بعيدا بو وىربت

 إفشال ومحاولتيا غزة عمى وسيطرتيا حماس في يتمثل تحديا ىناك فإن الفتياني، ووفق
 .شعبنا أبناء بين المتنامي الوعي حالة ظل في تخدميا لن أنيا ارتأت إذا االنتخابات،

 ،". الفمسطيني بالدم وغرقوا الوطني بالمشروع عبثوا الذين لمحاسبة االوان آن: " قائال وأردف
 ". باالنتخابات مستقبمو سيقرر المحافظات بكل شعبنا" أن إلى الفتا

 الفمسطينية األرض عمى كانت جية ألي بالمجان صوتو يعطي لن الناخب" أن الفتياني وبين
 ستجري التي االقتراع صناديق خالل من مصيره تقرير عمى قادرا شعبنا نمتمك ألننا وعي؛ دون
 .الرئاسي" المرسوم سيحددىا التي الزمنية الفترة خالل االنتخابات اساسيا عمى

 بالقدس لالنتخابات االحتالل عرقمة حيث من لألدوار، وتبادل تناغم حدث" إذا أنو إلى ونوه
 اإلطار خارج باالنتخابات لمسماح والقيادة الفمسطيني السياسي الموقف ابتزاز حماس ومحاولة

 لممشروع المعطل السموك ليذا استفيام عالمة مميون نضع أن عمينا القانون، ضمن العام
 ".الوطني

 حول مرة كل عنو تعمن فيما صادقة تكون وأن ذلك، حماس تفعل ال" بأن أممو عن وعّبر
 محاوالت من حذرين نكون أن أيضا عمينا: " مستطرداً  ،"االنتخابات في لممشاركة جاىزيتيا
 ..موازية برامج لفرض ىناك أو ىنا من التدخل

 يسبق قد" أنو إلى منوىاً  عامة، انتخابات لشعبنا يريد عباس الرئيس أن الى الفتياني واشار
 ".الوطني المجمس أو رئاسية انتخابات التشريعي، الجسم انتخابات

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 
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 ممف الحكومةثانيًا :  

 اإلثنين، غداً  سيكون االسبوعي الحكومة اجتماع أن ممحم إبراىيم الحكومة باسم الناطق أكد 
 الدكتور الوزراء رئيس عودة بعد المحدد موعدىا عن ونصف ساعة الحكومة جمسة وستتأخر

 وستكون ،(الصين+88)الـ وقمة المانحين اجتماع في مشاركتو بعد نيويورك من اشتية محمد
 .لمحكومة األسبوعية الجمسة أعمال جدول بصدارة االنتخابات

 صدوره بعد الرئاسي المرسوم تنفيذ ستناقش الحكومة أن إلى" القدس" مع حديث في ممحم وأشار
 أن عمى مشدداً  لالنتخابات، النجاح متطمبات كل وتوفير األجواء وتييئة االنتخابات بشأن

 سنوات عقب الديمقراطي، التحول نحو العبور أجل من بوابة تعد لمحكومة بالنسبة االنتخابات
 الوطنية الوحدة جدار في الثغرات ولسد اإلسرائيمية، اإلجراءات عن الناتج الجمود من طويمة
 الوطني المشروع تيدد التي الخارجية التحديات لمواجية الوطنية الشرعية حضن إلى غزة وعودة
 .الدولتين وحل
 أن األساسي فالشرط وغزة، القدس بدون االنتخابات إجراء يمكن ال أنو ممحم أكد أخرى، جية من
 رئيس دولة تكميف كتاب مع متوافق واضح الرئيس ومرسوم الوطن، أنحاء جميع في إجراؤىا يتم

 إجراء عمى العمل الحكومة ميام من بأن عشرة الثامنة الحكومة لتشكيل اشتية محمد الوزراء
 الوطنية الشرعية حضن إلى غزة واستعادة فمسطين في االنتخابات

 في الثغرات لسد الديمقراطي الخيار ىذا عمى حماس توافق أن نتطمع إننا: "ممحم قال ذلك، إلى
 لمواجية 3128-21-23 اتفاق وفق الشرعية حضن إلي غزة وعودة الوطنية الوحدة جدار

 ".الخارجية التحديات
 صحيفة القدسالمصدر: 

 
عمن المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية، رئيس مجمس اإلفتاء األعمى الشيخ محمد حسين، أ 

االثنين  غدًا ىـ، وأن 2552م ىو المتمم لشير محرم :312/:/:3األحد يوم الأن 
م ىو األول من شير صفر الذي يميو، أعاده اهلل عمى األمتين العربية واإلسالمية :312/:/41

  .لبركاتبالخير واليمن وا

 دار االفتاء الفمسطينيةالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  ، مواطناً  38 األحداليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 231وفي سياق االقتحاكمات اليومية لممسجد االقصى ، ،  بالمحافظات الشمالية والقدس

 من مشددة بحماية بة،المغار  باب جية من المبارك، األقصى المسجد األحد، اليوم مستوطنا،
 وجميور أنصارىا المزعوم،" الييكل جماعات" بـ تسمى ما وةدعتمبية لالخاصة االحتالل قوات

 عشية األحد، اليوم المبارك األقصى لممسجد وواسعة جماعية اقتحامات تنظيم إلى المستوطنين
اغالق عمى المحافظات الشمالية سمطات االحتالل  فرضتفيما  ،"العبرية السنة رأس" عيد

 القادم.منتصف ليمة الثالثاء حتى  بحجة االعيادمن منتصف الميمة  والجنوبية  بدءً 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 إلى نقل العربيد سامر األسير إن االنسان، وحقوق األسير لرعاية الضمير مؤسسة قالت 
 تحقيق مركز في لو تعرض الذي الوحشي، التعذيب نتيجة خطير، صحي وضع في المستشفى

 .الماضي األربعاء يوم منذ" المسكوبية"

  مؤسسة الضميرالمصدر: 

 

اليوم األحد إليجاد  ازرق ابيض ن المتوقع أن يجتمع وفد حزب الميكود االسرائيمي ووفد حزبم
 ."طريقة مالئمة لتشكيل حكومة وحدة "وطنية

وافادت مصادر انو إذا لم يكن ىناك تقدم، فمن المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء االسرائيمي نتنياىو 
 .التفويض الذي حصل عميو الى الرئيس االسرائيمي ريفمين

حيث تشير التقديرات إلى أن ريفمين سوف يمنح جانتس فرصة لتشكيل حكومة في حال تم 
 .اعادتو دون انتياء المدة المحددة

 وكالة معاالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-29                   األحداليوم  : 

 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 والتركية األمريكية القوات كل بانسحاب السبت يوم المعمم وليد السوري الخارجية وزير البط   
 في مضادة إجراءات اتخاذ في الحق ليا السورية الحكومية القوات أن من وحذر بالده من فورا
 .االنسحاب رفضيا حالة

 أجنبية قوات أي” إن نيويورك في المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام كممة خالل المعمم وقال
ن فورا االنسحاب وعمييا احتالل قوات ىي منا، طمب دون أراضينا، عمى تتواجد  فمنا تفعل لم وا 
 .“ذلك إزاء الدولي القانون بموجب المكفولة اإلجراءات كل اتخاذ في الحق

 وكالة رويترزالمصدر: 

 والسياسي المالي الدعم لحشد الدولي المؤتمر أن الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير أعمن  
 ، نيويورك في عقد والذي ،"األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة
 المالي العجز تقميص إلى أدى مما أردني، دينار مميون 42 بقيمة لموكالة إضافية تبرعات قدم
 .دوالر مميون :9 إلى العام ليذا الوكالة موازنة في

 وممثمون خارجية وزراء حضره الذي باالجتماع شاركت الدول من العديد إن األردني الوزير وقال
 تيجاني العامة الجمعية ورئيس غوتيرش انطونيو المتحدة األمم عام ألمين إضافة ، دولة 35 عن

 .إضافية تبرعات تقديم عزميا وأعمنت باندي، محمد

 وأن ،"األونروا" يدعم الدولي المجتمع أن وضرورية واضحة رسالة كان االجتماع أن وأضاف
 إطار في الدولي القانون وفق الفمسطينيين الالجئين قضية حل حين إلى لتبقى موجودة الوكالة

 .م2:78 العام في بدأ الذي االحتالل ينيي شامل حل

  االردنيةوكالة االنباء :لمصدرا

 

 قضية ستبقى الفمسطينية القضية إنّ  االماراتي الخارجية وزير نييان آل زايد بن عبداهلل أكد 
 يمّكن ودائم شامٍل، عادٍل، حل دون من المنطقة في االستقرار ترسيخ يمكن فال المركزية، العرب
 . القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو إقامة من الفمسطيني الشعب
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 تجاه االحتالل سمطة تنتيجيا التي االنتياكات أنّ  ، المتحدة االمم امام كممتو في زايد بن وقال 
 الجماعات سيمكن األرض، عمى جديدة وقائع خمق من القدس مدينة لو تتعرض وما الفمسطينيين

 .الشقيق الفمسطيني الشعب معاناة استغالل من المتطرفة

 االنباء االماراتيةوكالة المصدر: 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 

 عمى عام مضي بعدبرصاص االحتالل   فمسطينياً  771 حوالي داستشيا -3112  -:-:3   
دونم   6211 حوالي وتجريف منزال 491 حوالي ىدمو  االف 21 حوالي جرحو  االقصى، انتفاضة

 .الزراعية األراضي من
 

صابة فمسطينيين سبعة استشياد  -3111  -:-:3     الجنود اقتحام اثر وذلك بجراح 411 وا 
 . الشريف القدسي لمحرم االسرائيميين

 . بداية االنتداب البريطاني عمى فمسطين-2:34   -:-:3   

 األعمى الجميل في الزيت جبات معسكر اقتحام من الثوار تمكن  -:2:2 -:-:3   
 العمم رفعوا حيث ساعتين لمدة المعسكر احتموا وقد قواتو من كبير عدد عمى القضاء واستطاعوا
 .عميو الفمسطيني

 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

